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עפער ס'ארבעטיישר כח באש  
 
איך האב געהאט פראבלעמען מיט מיין 
אויווען פאריגע וואך, עס האט נישט 
געוואלט אנווארעמען צו די ריכטיגע היץ.  
היינט האב איך געוואלט באקען עפעס פאר 
שבת אבער עס ארבעט נישט. האב איך מיך  
דערמאנט אז א שטיק צייט צוריק האב איך  
געהאט די זעלבע פראבלעם און נאכען 

ם באשעפער האט עס  דאנקען דע
אנגעהויבען ארבעטען, האב איך 
אנגעהויבען דאנקען דעם באשעפער פאר  
אלעמאל וואס עס האט יא געארבעט, און 
איך בין ארויס פון קאך. אפאר מינוט 
נאכדעם הער איך א פייף פון די אויווען אז 
עס איז גרייט, איך קוק און איך זעה אז עס  

ער פארן  ארבעט געהעריג. יישר כח באשעפ
אייביג העלפען און פארן געבען די זכיה דיר  

 .צו דאנקען אייביג

 
 ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים

 

 פארמיטען א סכנה מיט סקונדעס
 

געקומען צו די קאנטרי, און איך בין היינט אנ
אביסעל נאכדעם האב איך באמערקט אז א  
גרויסע בוים איז אראפגעפאלן אויף די ראוד.  
איך בין געגאנגען און געקוקט אויף די  

 30קעמערע און איך האב געזעהן אז 
סעקונדעס נאכדעם וואס איך בין  
דורכגעפארן איז די בוים אראפגעפאלן. איך  

אגט הודו לד' כי טוב האב גלייך ארויסגעז
יישר כח גרויסער באשעפער פארן אפהיטען 

 .מיר און מיין משפחה פון א סכנה
 

ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָל ִלְׁשָמְר ְּבָכל 
ְדָרֶכי 

 ב"ה נישט שאדען געהאט
 
איך האב געהאט א קליינע עקסידענט, איך  
האב אריינגעבעקט און א אנדערע קאר און 
עס האט זיך אביסעל צוקריצט, למעשה איז  
די אנדערע קאר געווען א געדינגענע קאר. 

ס אונז ביידע האבען די ערשטע זאך ווא
געזאגט איז געווען יישר כח באשעפער אז  
עס איז נישט קיין גרויסע שאדען. היינט  
האט ער צוריק געגעבען די קאר און זיי  
האבען אים גארנישט געבעטען קיין געלט 
 .פאר די קראץ. יישר כח הייליגער באשעפער

 

 ִּכי טֹוב ד' ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו 

 תפילת תודה 
 

 ב"ה הייליגער באשעפער, מלך מלכי המלכים הקב"ה, הערשער פון די וועלט, רבונו של עולם א דאנק!!! 
 א דאנק אויף די פילע צענדליגער טויזנטער מָאל ווָאס דו הָא סט מיר געהָאלפן, 

 פרייט, מיר אויסגעהיילט, מיר ָא פגעהיטן, מיר געמוטיגט. מיר אינטערגעשטיצט, מיר געראטעוועט, מיר דער
 א דאנק אז דו ביזט שטענדיג מיט מיר, א דאנק אז דו שענקסט מיר כח צו טוהן מצוות, כח צו טוהן מעשים טובים, כח צו דאווענען. 

 זָאגן א דאנק. א דאנק אויף אלע חסדים ווָאס דו טוהסט מיט מיר יעדער מינוט.א דאנק פאר יעדער מָאל וואס דו הָאסט מיר געהָאלפן און איך הָאב נישט געוואוסט צו 
 א דאנק פאר יעדן ָאטעם וואס איך ָא טעם! 

 
אויך אביסל טרויעריג, ווייל אלעס  ז עס איז מיר אמָאל און איך דאנק דיר, מלך מלכי המלכים, אויך אויף דָאס ווָאס איך הָאב נישט. א דאנק צו דיר, וואס אמָאל איז מיר אויך שווער. א דאנק א

ט פון דיר איז דָאס בעסטע פאר מיר, און עס איז  איז דאך פאר מיין טובה, כאטש נישט שטענדיג קען איך זעהן אז דָאס איז פאר מיין גוט'ס ... טיף אין הארצן ווייס איך אז אלץ ווָאס קומ
 שטענדיגע השגחה פרטית, וואס נָאר דער מלך מלכי המלכים קען טוהן .באשאפן געווָארן בלויז פאר מיר, מיט א פונקטליכע און פול

 
ען מען ָאּפשעצן דָאס לעכטיגקייט. א דאנק אויפן א דאנק אז אמָאל איז מיר שווער, ווייל נָאר אזוי קען איך ָאּפשאצן דאס גוטס. בלויז נָאכדעם וואס מען געפינט זיך אין פינסטערניש, ק

 ס דו הָאסט מיר געשענקט! וואונדערבארן לעבן ווא
 צו שטענדיג צו מיינע תפילות.א דאנק אויף יעדע קלייניקייט וואס איך פארמאג , ווייל אלעס הָאסט דו מיר געגעבן, און נישט קיין אנדערע. א דאנק וואס דו הערסט זיך 

אלעמָאל געשעצט דאס ווָאס דו הָאסט מיר געשענקט און אנשטָאט צו דאנקן דיר, הָאב איך זיך בלויז  באשעפער, איך בעט מחילה פון טיפעניש פון מיין הארץ אויב איך האב נישט 
 באקלָאגט. 

 איך בין עפר ואפר און דו ביזט די גאנצע וועלט , איך בעט דיר, דערווייטער זיך קיינמָאל נישט פון מיר.

אידן פארציילן  30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות

 און השגחה פרטיות
. א גוטע בליק אויף השי״ת גוטע וועלט  דורך דאנקען דעם אויבערשטן!  

 ארופציגיין אויף די גרופס 
4070-941-347טעקסט: \רופט  

 
 

גליון  דעם  פארשפרייטען אין זכות  די  האבן קענט איר  
ווערן.  געהאלפען איר קענט נאמען  זיין  גרויס מאכן אין ברבים  אויבערשטען דעם  דאנקען אידן וואס דעם  דורך אין  

4070-941-347: רופט לרפואה לזכות אדער נ"לע  זיין מנדב צו  

אויבערשטען.  דעם דאנקען זאלן אידן מער וואס  כדי גליון דעם פרינטען אין פארשפרייטען צו רשות געבן מיר 72 גליון ק"לפ פ"תשס חנפ פרשת   

רפו"ש לזכות ל  
 הרב הצדיק מרדכי צבי בן 

 מינדל אסתר לאה

 

 הצלחה לזכות
חנני' יהושע העשיל 

 בן זיסל 
 

 


